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فؤاد التكرلي.. بين عوالمه " البوليفونية " تتجلى مهارته في السرد المتعدد األصوات 
أسس موجة حداثة غير مسبوقة في العالم العربي.. 

ال�سبعينات  اأواخر  يف  عجمي  ح�سن  مقهى  يف   
الثمانينات الذي كان يرتاده الأدباء وبع�ض  واأوائل 
اىل  التكريل  يجل�ض   ، ببغداد  والإعالميني  الفنانني 
جانب �سديقه احلميم القا�ض الراحل مو�سى كريدي، 
ها�سم  املغرتب  العراقي  ال�ساعر  ر�سمه  كما  التكريل 
مهذبا،  خلوقا،  رجال  التكريل  “كان  قائال  �سفيق 
وندرة  وعيه  بجالء  والرتبة،  املقام  عايل  هادئا، 
حني  الأدبي،  وم�سعاه  مراده  وو�سوح  النيرّ  تفكيه 
ل  حتدث  اإن  فهو  �سوته،  طبقة  من  يرفع  ل  حتاوره 
�سياق  عرب  مت�سك  اأن  ت�ستطيع  ول  هم�سا،  اإل  يتحدث 
حديثه كلمة غي لئقة، حتاول اأن تخرج عن ال�سياق 
يف  جتده  قد  كله  ذلك  لكن  اخلطاب،  طريقة  لتخد�ض 
رواياته وق�س�سه ونرثه امل�ستني والربرّاق، مل يكن غي 
من  �ساخرا  متهكما،  اأو  م�ساك�سا  اأو  احلديث،  يف  لبق 
هذا وذاك، كرفيق طفولته و�سبابه ال�ساعر عبدالوهاب 
البياتي، اإنه العك�ض متاما، كان مثل �سديقه ونظيه 
الثاين واملناف�ض الأكرب له يف اأيام اخلم�سينات الرائد 
اإ�سافة غائب طعمة فرمان  عبد امللك نوري، وميكن 
 1927 عام  التكريل  فوؤاد  ولد  ال�سلة."  اإىل  اأي�سا 
اجتماعيرّة  مكانة  ذات  ومثقفة  عريقة  اأ�رسة  داخل 
الكيالين(  )عبدالقادر  ال�سيخ  باب  حملة  يف  متميزة 
التكريل  �سعيد  حممد  جدرّه  وكان  ببغداد،  املعروفة 
عام  احلقوق  كلية  يف  تخرج  بغداد.  لأ�رساف  نقيبا 
1949، وُعنيرّ “كاتبا اأول” يف حمكمة بداءة بعقوبة، 
ثم عمل حماميا، وتوىل منا�سب ق�سائية كثية يف 
العا�سمة حتى اأ�سبح قا�سيا يف حمكمة بداءة بغداد 
عام 1964، لكنه مل يلبث يف هذا املن�سب طويال، اإذ 
ح�سل على اإجازة درا�سية يف فرن�سا وعاد بعد �سنتني 
يف  وا�ستمر  العدل،  وزارة  يف  قانونيا  خبيا  ليعمل 
 .1983 عام  التقاعد  على  اإحالته  طلب  اأن  اإىل  عمله 
اإىل تون�ض لي�ستقر مع زوجته  ويف عام 1990 غادر 

التون�سية الكاتبة واملرتجمة ر�سيدة الرتيكي.
عامله الق�س�سي والروائي

مبكرة،  �سن  يف  الق�سية  الق�سة  بكتابة  التكريل  بداأ 
اأول ق�سة له عام 1951 يف جملة الأديب  لكنه ن�رس 
ثالثة  واأ�سدر  مبهم”،  “هم�ض  بعنوان  البيوتية 
 )1960( الآخر”  “الوجه  هي:  ق�س�سية  جماميع 
الالمرئيات”  “خزين   )1991( النار”  “موعد 
)2004(. يجد القارئ اأن معظم ق�س�ض التكريل يدور 
ال�سخ�سيات  املظلمة:  الكاآبة  ت�سودها  اأجواء  و�سط 
والقلق  احلية  من  وتعاين  كبي،  �سياع  يف  تعي�ض 
حرج  من  اخلروج  اإىل  احلرية،  اإىل  وتتوق  النف�سي، 
اأو �سيا�سي. يف  اللحظة التي يكبرّلها موقف اجتماعي 
يف  “ب�سقة  الأوىل  روايته  بكتابة  �رسع   1948 عام 
قرن،  ن�سف  بعد  اإلرّ  ين�رسها  مل  التي  احلياة”،  وجه 
ُقطفت  فجة  “ثمرة  باأنها  مقدمته  يف  اإياها  وا�سفا 
تتحدى  اأنها  اإىل  ن�رسها  تاأجيل  وعزا  اأوانها”.  قبل 
“�سفاح  مو�سوعة  مع  وتتعاطى  اجلن�سي،  التابو 

املحارم”، لذا مل يكن با�ستطاعته اأن يغامر بن�رسها 
يف اأواخر الأربعينات ويق�سي على م�ستقبله، وهو ل 
العائلي  و�سعه  عن  ف�سال  اجلامعة،  يف  طالبا  يزال 
الذي كان معقدا اآنذاك. وحملت روايته الثانية عنوان 
“الرجع البعيد” )1980(، وقد ا�ستغرقت كتابتها اأكرث 
من ع�رس �سنوات، ثم اأ�سدر ثالث روايات هي: “خامت 
 ،)1998( والأوجاع″  “امل�رسات   ،)1995( الرمل” 
اإىل  اإ�سافة   ،)2007( والالجواب”  “الال�سوؤال 
“الكف”  وحواريات  “ال�سخرة” )1986(،  حواريات 
وهو   ،)2007( الأ�سجار”  “حديث  وكتاب   ،)1995(
و�ست  ق�سية  ق�س�ض  �ست  وي�سم  الأخي  الكتاب 
حواريات ذات ف�سل واحد كتبها يف ال�سنوات الأخية 

من حياته.
تيار الواقعية التحديثي

كثيا ما �سنرّف النقاد اأعمال فوؤاد التكريل الق�س�سية 
اأو  التجديدي  الواقعي  التيار  متثل  باأنها  والروائية 
واأنها  متثيل،  اأف�سل  العراقي  الأدب  يف  التحديثي 
حتر�ض على تقدمي ا�ستقراء لتاريخ العراق املعا�رس، 
خا�سة يف العقود اخلم�سة الأخية، و�سخ�سياته كلها 
له  يرق  مل  التكريل  لكن  قيد.  كل  الراف�ض  الواقع  من 
و�سفه باأنه كاتب واقعي لأن يف ذلك حتديدا وت�سييقا 
ل فائدة منهما، وكان يرى اأن الواقعية، بالن�سبة اإليه، 
ده  تزورّ اأو مذهبا ملزما، بل هي عملية  قانونا  لي�ست 
وبهذا  والروائية.  الق�س�سية  لأعماله  اخلام  باملادة 
الن�سجام  لت�سكيل  الداخلية  له حريته  تبقى  املفهوم 

�سفة  اأما  عليها.  يعرث  التي  املادة  وبني  اأفكاره  بني 
اإىل  عنها  ويدافع  بها  يقر  فكان  والتجديد  احلداثة 
دون  فقط  الق�سية  الق�سة  اإىل  ن�سبها  اأنه  درجة 
النوع  هذا  اأن  اإىل  ذاهبا  العراق،  يف  خا�سة  ال�سعر، 
حداثة  موجة  اخلم�سينات،  يف  يوؤ�س�ض،  كان  ال�رسدي 
غي م�سبوقة يف العامل العربي، لكن قلرّة من النقاد من 
التفت اإليها لأن الثقافة العربية حتتفي بال�سعر، رغم 
اأن موجة ال�سعر احلر يف العراق حم�ض حركة مفتعلة، 
من وجهة نظره، ومل تاأت بجديد، وكل ما اأحرزته من 
متجيد يف العامل العربي �سببه الدعاية فقط، وطريقة 
الإعالن  والبياتي( يف  )ال�سياب، واملالئكة،  �سعرائها 

عن اأنف�سهم.
تدور اأحداث رواية “الرجع البعيد” يف الأ�سهر ال�ستة 
العراق،  يف   1963 �سباط   8 انقالب  �سبقت  التي 
فرتة  وهي  وبغداد،  بعقوبة  مدينة  بني  متوزعة 
والتناق�سات  ال�سيا�سي  املخا�ض  اأنتجها  ح�سا�سة 
الجتماعية وال�رساع الأيديولوجي، الذي مل يخل من 
العنف الدموي. ورغم اأن الرواية تغو�ض يف العالقات 
وامتداداتها  الواحدة  الأ�رسة  داخل  الجتماعية 
كلها  وهي  �سخ�سياتها،  فاإن  والتزاوج،  القرابة  يف 
الفقية،  املتعلمة  )البغدادية(  الو�سطى  الطبقة  من 
اأيديولوجية  انتماءات  اإىل  ترمز  املي�سورة،  واجلاهلة 

كانت �سائدة يف تلك املرحلة.
لقد ُدر�ست هذه الرواية من منظورات خمتلفة، وعدرّها 
اأحد النقاد “واحدة من اأجنح الأمثلة العربية ملا ي�سمى 

اأن  موؤكدا  )البوليفونية(،  الأ�سوات  متعددة  بالرواية 
ت�ستوعب  امل�ستوى  رفيع  ال�رسد  يف  التكريل  مهارة 
الجتماعية،  التغيات  )مثل:  الكبية  املو�سوعات 
وو�سع املراأة يف املجتمع التوليدي الذي يهيمن عليه 
الرجل( لتوليد تاأويالت واقرتاح ا�ستنتاجات مبا�رسة.
منوذجا  الرمل”  “خامت  التكريل  رواية  ل  وت�سكرّ
ة التي يعي�سها البطل املثقف ها�سم،  للماآزق الوجوديرّ
الطبقة  اأبناء  من  احل�ض،  مرهف  مهند�ض  هنا  وهو 
طة، يعمل يف بغداد، ويع�سق املو�سيقى، وينوء  املتو�سرّ
ثه نوعا من القلق  باأعباء غربة داخليرّة نتجت عن توررّ
من  طويلة  م�سافة  على  ت�سعه  ن�ساأته،  �ساحب  الذي 
اإىل  خطيبته  من  زواجه  ل  فيوؤجرّ الجتماعي،  حميطه 
ما ل نهاية لأ�سباب نف�سيرّة حم�سة، ويعجز عن ف�سخ 
حلمالت  يتعررّ�ض  ولذلك  ذاته،  الوقت  يف  خطوبته 
من  طورا،  وال�سافر  تارة  ن  املبطرّ والتنديد،  الكالم 
وتدفعه  وطبقتها.  واأ�رستها  املخطوبة  الفتاة  �سقيقة 
الوقوع حتت ح�سار  اإىل  ف�سيئا،  �سيئا  تلك احلمالت، 
اإىل  �سده  احلملة  تتحول  ثم  واجتماعي.  نف�سي 
عن  والتخلرّي  لالإذعان  ودعوات  متوالية  تهديدات 
لة الزفاف، ويف النهاية يلقى م�رسعه  املخطوبة موؤجرّ
من  واحد  وهو  بالفتاة،  الطامعني  من  واحد  يد  على 
اأثرياء  واأحد  املجتمع،  يف  والهيمنة  النفوذ  اأ�سحاب 

ل اأغلبهم طبقة من الرعاع. بغداد اجلدد الذين ي�سكرّ
امل�رسات والأوجاع

و�سفها  التي   ، والأوجاع  “امل�رسات  رواية  متثل 

�سربي حافظ باأنها “رواية الع�رس الكربى”، امتدادا 
لتوغل التكريل يف املزاوجة بني الهمرّ الإن�ساين وبني 
ويجعلها  لها،  يت�سدى  التي  التاريخية  املراحل 
ي�سورها.  التي  والأحداث  والوقائع  لأبطاله،  خلفية 
خا�سة  العراق،  تاريخ  من  مهمة  مرحلة  جت�سد  اإنها 
على  تر�سدها  التي  الإيرانية  العراقية  احلرب  مرحلة 
نحو فيه الكثي من الدقة والرهافة. وقد تبدو مت�سعة 
يف ا�ست�رساف منحى زمني وتاريخي طويل ومت�سابك 
لكنها لي�ست ف�سفا�سة: فتوظيف ال�ستطراد، واأ�سلوب 
كتابة املذكرات، والنتقال من �سخ�سية اإىل �سخ�سية 
جذور  وتنوع  الأمكنة،  وتعددية  اآخر،  اإىل  جيل  ومن 
بع�سها  حتيل  من�سجمة  بدت  وموجهاتها  ال�رساع 
اإىل بع�ض �سمن بنية �رسدية هيمنت عليها جتليات 
فيلم  اإىل  موؤخرا  الرواية  هذه  حتولت  وقد  الواقع. 
�سينمائي روائي اأخرجه �سيخ ال�سينمائيني العراقيني 

حممد �سكري جميل، وكتب له ال�سناريو ثامر مهدي.
الال�سوؤال والالجواب

ينتقل   ، والأوجاع  “امل�رسات  يف  احلرب  مرحلة  من 
التكريل يف روايته الأخية “الال�سوؤال والالجواب” اإىل 
مرحلة ع�سيبة من تاريخ العراق احلديث يف منت�سف 
خلفه  الذي  اجلرح  م�ستعيدا  املا�سية،  الت�سعينات 
من  �سنة  ن�سف  فيها  ورا�سدا  ال�سعب،  على  احل�سار 
حياة اأ�رسة بغدادية، تعي�ض حتت خط الفقر، تتكون من 
اأربعة اأفراد هم املعلم وزوجته وابنتاهما، يقت�سمون 
القليل من اأرخ�ض الطعام، والكثي من متاعب احلياة 
�سائق  العمل  اإىل  الأب  وي�سطر  املحا�رسة.  اليومية 
�سيارة اأجرة من ال�ساد�سة م�ساء حتى منت�سف الليل. 
ونكت�سف من خالل هذه الأ�رسة حتولت العراق كله، 
عانت  التي  العراقية  الأ�رس  لأغلب  منوذجا  تعد  فهي 
املمار�سات  نتيجة  واحلرمان  القهر  �سنوف  من 
يف  التكريل  ح  يلمرّ كما  للنظام،  احلمقاء  ال�سيا�سية 
اأحدثت  الدراماتيكية  التحولت  هذه  موقع.  من  اأكرث 
احل�سار  جاء  ثم  العراقية،  الأ�رسة  بنية  يف  �رسخا 
مل  الذي  الوقت  ففي  املاأ�ساة.  ف�سول  ليكمل  اجلائر 
الذين  واأعوانه  النظام  على  احل�سار  هذا  فيه  يوؤثر 
العراقيون  الأطفال  النعيم”، كان  “يرفلون يف  كانوا 
ي�سقطون مر�سى اجلوع ونق�ض التغذية، وكان ال�سعب 
ميوت قهرا، فـ”العامل كله يجتمع ليقتل �سعبا باأكمله، 

يقتله جوعا وحرمانا…”.
يف ظل هذا اجلور والظلم، يعرث بطل الرواية على كنز 
اأثناء عمله الليلي على التاك�سي،  من املجوهرات يف 
وبعد تردد وحية يحتفظ بها لنف�سه كي يتغلب على 
الأ�رسة  و�سع  فيتبدل  العي�ض  و�سنك  الأيام  ق�سوة 
املقلقة  الهواج�ض  لكن  الأف�سل،  اإىل  ومعا�سا  م�سكنا 
�سوء  يف  نف�سه،  يجد  النهاية  ويف  له،  مالزمة  تبقى 
ما يف اإحدى زوايا الغرفة الوا�سعة  الفجر الكابي، متكورّ
ا على نف�سه كح�رسة قبيحة  ذات الأثاث اجلديد، ملتمرّ
رواية  بطل  �سام�سا  غريغوري  مثل  م�سيدة،  يف 
الثاين  اأخرى يف عامله  “امل�سخ” لكافكا، داخال مرة 

الذي مل يخرج منه.

إعداد ـ الجورنال 

الزهاويالطفلالدرع اإلضافية الحب األول 
ل الذي ل ميوت، والذي يعي�ُض فينا ويبقى ُمالزًما  ى الإن�ساُن على فكرِة احلبِّ الأوَّ يرتبَّ
ل خطوٍة يف رحلِة م�ساعِرنا ت�سبُه رحلة اأِلي�ْض يف بالِد  ِرعاطفتنا. فاأوَّ لكلِّ مراحِل تطوُّ
العجائب، كلُّ ما فيها مده�ٌض وعجيب، يجعُل الأفواَه فاغرًة والعيوَن �ساغرة، ويفقُد 
ٌة خا�سة  الإن�ساَن حتى اإح�سا�َسُه باجلاذبيَّة الأر�سيَّة، فهو ل ي�سُي بل يطي. للحبِّ ُقوَّ
ُ من كيمياِء اجل�سم وفيزياِء الطبيعة ، تبدِّل يف نظرِتنا لالأ�سياِء املحيطِة  حُمرِّكة، تغيِّ
بنا احلبُّ الأول يحملنا اأْن نكوَن يف حالة ِ بحث دائم عن ذاك الإح�سا�ِض املفقود الذي 
اأن نبقى كائناٍت  اإليه احلننُي ورغبتنا  َل نب�سٍة يف معرفة الآخر، ويحملنا  اأوَّ ُل  ي�سكِّ
اأنَّ احلب الأول هو الذي عمد  حمبوبة تعي�ض �سغفها، وتراق�ُض احلياَة ،يجعلنا نظن 

م�ساعرنا مبائه املقد�ض،رغم جمالية الإح�سا�ض وتفررّده و تعلرّقنا بذاكرته 

اإحداكن،  اأكون يف مكان  اأن  اأمتنى  العظيم، ل  العراق  الدرع ال�سافية يف   حامالت 
اإنه كابو�ض رهيب. وت�سامني الوحيد مع حمنتكن اأنني ل اأملك جعبة �سهام خاد�سة 
م�ساعفة  با�سعاف  الجتماعي.  و�سعه  على  يتمررّد  اأن  ال�ساب  ي�ستطيع  للدروع. 
ي�سع  جريئة.  قرارات  اتخاذ  ي�ستطيع  جمتمعنا.  يف  البنت  عند  نف�سها  لالمكانيات 
ثم  وجمنون،  مت�رسد  اىل  نف�سه  ل  يحورّ احلــدود.  ويعرب  كتفه  على  القما�سية  حقيبته 
يعود اىل جمتمعه لحقًا ليتقبله وي�سمه اإليه دون �رسائب كثية. هذا �سبه م�ستحيل 
تكون  كي  ال�ساب  يقطعها  التي  امل�سافة  �سعف  عندنا  البنت  تقطع  للبنت.  بالن�سبة 
كما تريد هي، ل كما يريده الآخرون. لي�ست كل بنت تريد ان تكون مثقفة ومتعلمة 

وم�ستقلة ماديًا جتد الت�سجيع من عائلتها وجمتمعها، وجتد الطرق معبرّدة اأمامها.

والذي  الوا�سع  الف�ساء  هذا  يف  نعي�سها  التي  جدا  الكبية  النفتاح  حالة  ظل  يف 
ي�سعب التحكم مبا ياأتي منه اإلينا عرب ذبذبات النرتنت اأو الف�سائيات وما ميكن 
من  وعي  بدون  الطفل  وتن�سئة  اإعداد  على  تعمل  بيئة  من  الف�ساء  هذا  ي�سكل  اأن 
والديه،وهذا ما يقودنا لل�سوؤال املهم من ي�سنع ثقافة الطفل يف الألفية الثالثة؟ 
من  �سواء  عليها  وم�سيطر  حمدودة  ثقافتنا  بناء  و�سائل  كانت  طفولتنا  يف  نحن 
اأن نختار ما  لي�ست هنالك منافذ متعددة وحرية كبية يف  الآباء  اأو  الدولة  قبل 
نريده،بل علينا م�ساهدة وا�ستماع وقراءة ما يريده الآخر لنا �سواء اأكانت الأ�رسة 
الدولة.اأي هنالك رقابة �سارمة حتيط بنا من جميع اجلهات، وقد تكون هذه  اأو 

الرقابة اإيجابية جدا خا�سة واإن خمرجاتها كانت جيدة جدا 

  يعود تاريخ تاأ�سي�ض املقهى الواقع يف بداية �سارع الر�سيد من جهة الباب 
اذ كان على �سكل �سقيفة ب�سيطة  املعظم اىل ما قبل 1917 ب�سنوات عديدة 
توىل ادارته كثيون منهم: احمد اخلطيب، �سلمان الكندير، واخرهم قي�ض عبد 
“ قبل ان يتحول  البدء �سميت املقهى با�سم �ساحبها”امني اغا  اجلبار، يف 
اىل ا�سم الزهاوي ال�ساعر جميل �سدقي وت�سهد معاركه الدبية و�سجالته مع 
فيه ذكريات وحكايات وطرائف  وله  الر�سايف،  الغني  ال�ساعر معروف عبد 
كثية، كما كتب فيه ردوده النقدية الالذعة على عبا�ض حممود العقاد التي 
ن�رست يف �سحف بغداد والقاهرة ابان الثالثينيات ويف املقهى ذاته ا�ستقبل 

الزهاوي �ساعر الهند الكبي طاغور.

ثقافة جدلية مقهىحامالت 

قراءة في كتاب

غريبة  اأكرب" من  حكاية  ا�سغر  "ال�سيد  رواية 
ُيعمل بها ،ل�سيما  �سوغت بتقنية عالية قلما 
احد  هي  الن�ض)املرجعية(  تاريخية  وان 
ميكن  ل  ،اي  تف�سيه  يف  الرئي�سية  املحاور 
قراءته مبعزل عن افقه  املا�سي او التاريخي 
غريبة  افكاراً  لدي  ولدت   ) )الأوىل  القراءة   ،
اكرب،  ا�سغر  ال�سيد  نظرية  العن  جعلتني 
واجلرنال "با�سيو" وهو يحذرنا من الأخطاء 
نطلع  ان  قبل  اي  الرواية  مطلع  منذ  املطبعية 
"حذار  النجف(  الرواية)مدينة  خارطة  على 
واأنت  متهل   ، يابني  املطبعية  الأخطاء  من 
وعناوين  حياتي  و�سية  دوائي  ا�سم  تكتب 
جاءت  التي  اخلارطة  القدامى"  ا�سدقائي 
طبوغرافية  لنا  يو�سح  ا�سرتاطي  كمدخل 
هذا  يحيلني  ،ورمبا  حفرياته  مبختلف  الن�ض 
كقارىء  ولي�ض  للن�ض  اخر  كمنتج  الأ�ستغال 
(على  )تنويه  مالحظة  تدوين  اىل  عادي  
هام�ض خريطة الرواية تفيد باأن "على القارىء 
ان يعلم ان املحكي هو ق�سة خيالية دون ان 
ذلك  ون�ست�سف   " كذب  جمرد  انها  ذلك  يعني 
من خالل ر�سدنا ومتابعتنا حلقيقة ما يقوله 
" كزار" يف اكرث من حوار)لقاء( معه من" ان 
"الروايات" تولد من ال�سكوك والكوابي�ض و�سوء 
تزوير جاد حلكاية  رواية هي  " و" كل  الفهم 
مبا  يقنعنا  الأخية  العبارة  وبهذه  اأخرى" 
يكتب ويقول، وخي دليل على ذلك ما حملته 
لنا الرواية من حكاية اتخذت من "علم الن�سب" 
مو�سوعًا لها ... العلم الذي يحتاج اىل مزيد من 
املراجعة والدقة والتحقيق ، وبالتايل اجد ان 
"كزار"  الروائي  لدى  امل�ستح�سنة  ال�سفات  من 
يف هذه الرواية هي امكانياته يف جمع مادة 
الرواية من تواريخ وحكايات وامثال وزيجات 
بحرفنه  يتم  هذا  وكل   ، ومعارك  وخالفات 
اخلبي )الروائي (العارف املهند�ض  بالأن�ساب 
من  بخطوط  التاريخ  ا�سجار  ور�سم  الأجلة 
يف  املعتمد  الأجراء  ح�سب  الأعلى  اىل  الأ�سفل 
خريطة الرواية املعمرة، اذن كيف لنا ان ناخذ 
ونتجرع  ال�سحرية  كزار(  بو�سفة)مرت�سى 
الالمالوف  ومتردها  و�سعوذتها   �سحرها 
نقرا  ان  لنا  وبالتايل كيف  ؟  العراقية  للرواية 
اجلديد  ال�رسد  به�سي�ض  املائزة  الو�سفة  هذه 
ج�سد  على  حفر  ما  ون�سخ�ض   ، املغاير  ورمبا 
الرواية " هل نقراأها قراءة تاأريخية اأم نقراأها 
�سحرية  قراءة  نقراأها  ام  انرثبولوجية  قراءة 

كونية.؟

اقتباس
 

" ُق الأحباِب  "اإن الزماَن مفِررّ
 علي ابن ابي طالب  )عليه ال�سالم (

 لطاملا ظننُت اأين لن 
اأحتمل اإنهاء يوم واحد دون 

ابت�سامتك
دون اأن اأحدرّثك واأ�سمع 

�سوتك
ثم ، اآتى ذلك اليوم

واللعنة ! كم كان قا�سيًا
ثم اأ�سبح اأق�سى يف اليوم 

الذي تاله
وكنُت اأعلم واأنا اأغرق اأنه يف 

طريقه اىل املزيد من ال�سوء
علمُت اأين لن اأكون بخي ، 

ولوقت طويل 
ذلك اأن فقدان من نحبهم 

لي�ست مبنا�سبة اأو َحدث

هذا اأمر ل يحدث ملرة واحدة 
وينتهي

انه يتكرر .. ويتكرر
ها اأنا اأفقدَك يف كل مرة 

اأحمل فيها كوب قهوتك

كل مرة اأتعرث فيها باأغنية 
حتبها

اأو اأكت�سف اأن قمي�سك ما 
زال يقبع حتت كومة الثياب

اأفقدَك يف كل مرة اأتوق 
لتقبيلك ..لحت�سانك

يف كل مرة اأرغب فيها بك
اأذهب للفرا�ض يف كل ليلة 

واأفقدك
يف ذلك الوقت الذي اأريد اأن 
اأ�ستلقي فيه بقربك واأخربك 

عن يومي
ويف ال�سباح .. عندما 

ا�ستيقظ واأتلم�ض مكانك 
الفارغ

النغ ليف
ترجمة: فاطمة نعيمي

ثقافة 

في ظل الحضور البهي لـ "الحبيبة".. لماذا يقف الشعر العربي 
حرجًا أمام التغني بالزوجة ؟ 

لطالما ظننتُال تظهر إال في رثائها عند الموت ..   

العربي  ال�سعر  يف  بكثافة  حا�رسة  الزوجة  تكن  مل   
اأخرى للمراأة حت�رس  قدمية وحديثه، بل كانت �سور 
يف ق�سائد ال�سعراء ودواوينهم، املراأة اجلدة، واملراأة 
الم، ولكن ت�سيرّدت �سورة طاغية يف ق�سائد ال�سعراء 
هو  ال�سعر  يف  يقع  ما  )واأكرث  احلبيبة.  وهي  للمراأة، 
ح�سيًا  و�سفًا  ال�ساعر  ي�سفها  التي  املحبوبة  ذكر 
من  ع�سواً  اأو  مالحمها  من  ملمحًا  يرتك  ل  دقيقًا 
اأدوات  اإل واأعمل فيه  اأو طبعًا من طباعها  اأع�سائها 
هذه  اأحد  بها  ينزل  فلم  الزوجة  اأما   . و�سعره  و�سفه 
ينزلونها  كانوا  واإمنا   ، باحلب  املفعمة  املنازل 
تكن  مل  لأنها  اإل  ذلك  وما  والعفاف،  ال�سون  منازل 
عندما  رثائها  يف  اإل  اأ�سعارهم  يف  تظهر  -غالبا- 
متوت. كان رثاء الزوجة اأو حتى البنت اأو الأخت ُيعدُّ 
�رساعًا مع ُعرٍف اجتماعيٍّ را�سٍخ ي�سعب على الكثي 
وهو  ته،  جُلَّ يف  والغو�ض  موجته  ركوب  ال�سعراء  من 
طريق  ي�سلكوا  اأن  اإىل  عراء  ال�سُّ وغي  عراء  ال�سُّ دعا  ما 
ال�سالمة دون ُم�سادمة العيب الجتماعي الذي رمبا 
عزلهم عن جمتمعهم. اإنَّ ندرة رثاء الزوجات من ِقَبل 
ما  بقدر  ظاهرًة  ُيعدُّ  ل   ، العربيرّ الأدب  يف  اأزواجهنَّ 
ٌة واأعراٌف  هو �سياٌق اجتماعيٌّ حتوُطُه ثقافٌة اجتماعيَّ
، واأنَّ اخلروج على هذا  ُمتوارثٌة منذ الع�رس اجلاهليرّ
ال�سياق هو الظاهرة التي يجب الت�ساوؤل عن اأ�سبابها.  
ويف الع�رس الإ�سالمي، اول �سور الوفاء واحلزن على 

عليه  اهلل  )�سلى  نبينا  نلم�سه من  ما  الزوجة،  رحيل 
واله و�سلم( على زوجته خديجة )ر�سوان اهلل عليها( 
حني  معه  وقفت  التي  املراأة  لتلك  يحفظ  كان  حيث 
بجميلها،  والعرتاف  ال�سحبة،  ُح�سن  قومه،  كذبه 
ه  ًا لها يف حياتها وبعد وفاتها، حتَّى اإنَّ وقد ظلَّ وفيَّ
-�سلى اهلل عليه واله �سلم- كان ُيقدرّمها على كافة 
وكان  ويحباتها،  ل�سُ ُيح�سن  اأن  ين�ض  ومل  زوجاته، 
ُيعربِّ عن هذه املحبة ول ُيخفيها. القتداء بهذا اخُللق 
العظيم جاء على يد اأمي املوؤمنني علي )عليه ال�سالم( 
وهو يرثي ال�سيدة فاطمة الزهراء )عليها ال�سالم( يف 

ق�سائد تفي�ض �سدقًا ووفاًء وحمبة لأم بنيه:
قال )عليه ال�سالم(:

قلبي  يف  ل�سواه  وما  حبيُب...  ُيعُدله  لي�ض  حبيُب   
ن�سيُب

 حبيٌب غاب عن عيني وج�سمي... وعن قلبي حبيبي ل 
يغيُب غي ذلك، يذكر لنا تاريخ ال�سعر وال�سعراء، مراثي 
الطائي(  )املعلى  منهم  ال�سعراء  من  لعدد  متعددة 
و)ال�سفدي( و)الأعمى التطيلي الأندل�سي( و)ابن هند 
)ابن  الرَّحالة  تفررّد  وقد  الألبيي(،  و)اإ�سحاق  الداين( 
اأ�سماه  كامل  �سعريرّ  ديوان  ال�سبق يف  بق�سب  جبي( 
ال�سالح(،  القرين  تاأبني  يف  اجلوانح  وجد  )نتيجة 
بة ب)اأُمرّ املجد(، التي  امُللقَّ يف رثاء زوجته )عاتكة( 
بكى عليها دمعًا ودمًا. ومن ال�سعراء احلديثني الذين 
ال�ساعر عبد  كر�سوا دواوين �سعر يف رثاء زوجاتهم، 
الرحمن �سدقي يف ديوانه )من وحي امراأة(، وحممد 

البيومي يف ديوانه )ح�ساد الدمع(، وطاهر اأبو فا�سا 
ديوانه  يف  جمعة  ورابح  جتف(،  ل  )دموع  وديوانه 
الدمع(،  )جمد  وديوانه  العزيزي  وروك�ض  )لذكراك(، 
اختم  حائرة(.  اٌت  )اأنَّ الباكي  وديوانه  اأباظة  وعزيز 
يف  مظلوم  حممد  العراقي  الكاتب  اليه  تو�سل  مبا 
مراثي  كتب:  حيث  الزوجات(  مراثي  )ديواُن  كتابه 
اإذن مدائح حزينة يف غياب املمدوح، وغزل  الن�ساء 
بال غايات حت�رس فيه جماليات الغائب بكثافة دون 
– يف كلتا  ح�سوره اجل�سدي، فهو بهذا املعنى �سعر 
َر من غر�سيته وغائيته  احلالتني – اأو الغر�سني حترَّ
اأن  اإىل �سخ�ض موجود يطمح  ُه  النفعية فهو ل يتوجَّ
اأو  اأو ي�ستحقُّ عنه مطمعًا ما  يحظى منه بجائزة ما 
يتقرَّب منه بتو�سل، انتفاء الغاية العابرة والغر�سية 
م�ستودعًا  ال�سعر،  النوع  هذا  من  بجعل  املبا�رسة 
بواطن  من  تنبثق  �سوفية  لكثافة  هائاًل  �سعوريًا 
العزلة وطبقات الوح�سة املتعدَِّدة. لت�سيَِّد ن�سيداً عاليًا 
يف تاأبني اجلمال". وينبه مظلوم اإىل اأن هذه املراثي 
بني  الأخية  اللحظات  ت�سوير  على  اأي�سا،  تنطوي 
تنطوي  فاإنها  هنا  ومن  زمنًا،  معنا  عا�سا  �سخ�سني 
كذلك على رثاء للنف�ض، للروح التي بقيت مفردة بعد 
�رسيك يومياتها، ومن هنا كذلك، تكرث نربة الزهد يف 
مغريات العامل، والرغبة يف اأن يكون ال�ساعر �رسيكًا 
ل واحدًة من  للراحلة يف رحلتها، وهذه نربة تكاد ت�سكِّ
يف  الق�سائد  معظم  يف  والالفتة  امل�سرتكة  العنا�رس 

الكتاب.
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